
Allihop Kommer Med
Everybody's Joining It

Kom kamrater hör ni ej,
samma vart man vänder sej.

Överallt man går
man ju höra får

mer om I dubbel V dubbel V.
De kan starta strejker som

bossen inte tycker om.
Lösenordet det
är vår enighet.

Allihop kommer med.

Allihopa kommer med. Med vadå? Kommer med.
Allihopa kommer med, kommer med oss.

En stor enhet vill vi alla bli.
En stor enhet är vår melodi.

En stor enhet, kläm nu alla i,
ja kläm i, ja kläm i, ja kläm i!

Allihopa kommer med. Med vadå? Kommer med.
Allihopa kommer med, kommer med oss.

Proletären är vår bror,
män och kvinnor var de bor

bildar en förening stor.
Allihopa kommer med oss.

Det känns dystert för vår boss,
han kan inte klara oss.
Vi skall aldrig släppa

vårt fasta grepp.
Han skall tvingas att arbeta med.

Var ej rädd för ledningen,
kom till fackföreningen.

Vad förlorar du
om du kommer nu?
Allihop gör som du.



Allihopa kommer med. Med vadå? Kommer med.
Allihopa kommer med, kommer med oss.

En stor enhet vill vi alla bli.
En stor enhet är vår melodi.

En stor enhet, kläm nu alla i,
ja kläm i, ja kläm i, ja kläm i!

Allihopa kommer med. Med vadå? Kommer med.
Allihopa kommer med, kommer med oss.

Proletären är vår bror,
män och kvinnor var de bor

bildar en förening stor.
Allihopa kommer med oss.

Växer vår förening då?
Träskallar kan fråga så.

Nå, vad tycker ni?
Ren idioti,

när man frågar så urbota dumt.
Växer? Ja men se er runt,
överallt ett nytt förbund.

Bäst att klippa till,
kom med oss som vill

slåss för frihet och rätt.

Allihopa kommer med. Med vadå? Kommer med.
Allihopa kommer med, kommer med oss.

En stor enhet vill vi alla bli.
En stor enhet är vår melodi.

En stor enhet, kläm nu alla i,
ja kläm i, ja kläm i, ja kläm i!

Allihopa kommer med. Med vadå? Kommer med.
Allihopa kommer med, kommer med oss.

Proletären är vår bror,
män och kvinnor var de bor

bildar en förening stor.
Allihopa kommer med oss.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Casey Jones

När rallarna på SP-banan gick i strejk en da’
Sa Casey Jones på loket att det gör nog inte ja’

Hans ångpanna var sprucken rören hängde med som släp
det mesta där på loket var som Casey bara skräp

Casey Jones, han tuffa med sin skrothög.
Casey Jones, han tuffa natt och dag.

Casey Jones, han får nog en medalj han
för det han var så trogen mot sitt järnvägsföretag.

Rallarna sa alla ”Casey hjälp oss för vår sak”
Men Casey svara bara ”stick och kyss mig ni där bak”

Då lade de ner syllar mitt i vägen för hans tåg
och Casey flög i floden och blev bara till en våg.

Casey Jones, slog knoppen hårt i botten
Casey Jones, han blommar ej i dag

Casey Jones, han blev en liten ängel
som fick en skjuts till himlen av sitt järnvägsföretag.

När Casey kom till himlen och kom fram till Sankte Per
så sa’ han ”jag är Casey Jones du vet väl vem jag är!?”

Då svara Sankte Per så här ”det passar ju precis,
mina änglar slutat spela, det är strejk i paradis”

Casey Jones, han fick ett jobb i himlen
Casey Jones, han spela natt och da’
Casey Jones, fick silvervita vingar

just såna som han hade hos sitt järnvägsföretag.

Åh änglarna sa ”Casey, han är ju ren och sund,
han bryter ju mot himlaskarans musikerförbund”
Å på den svarta listan fick Casey Jones en prick

och nerför himlastegen för den jäkeln med ett kick.

Casey Jones, damp ner uti Gehenna
”Casey Jones”, sa Satan se go’ dag

Casey Jones, ”här é svavel till att bränna,
det är tacket för allt snacket mot ditt järnvägsföretag”.

Joe Hill
Swedish translation:: Rune Lindström



Det Är Kraft I Vårt Förbund
There Is Power In A Union

Tror du på frihet och människorätt?
Kom då och var med uti våra led!

Vill du att sklaven skall äta sig mätt?
Kom, nu skall just du vara med!

Det är kraft, det är kraft
där vi vandrar hand i hand.

Kom nu med, led vid led!
Det är kraft, det är kraft
som skall styra alla land!

med vår enhets heta brand.

Tror du på paradissalarnas fröjd
men bor i barack med pöbel och pack?

Vill du ha vingar i himmelens höjd
du som svalt i klov och i black?

Det är kraft, det är kraft
där vi vandrar hand i hand.

Kom nu med, led vid led!
Det är kraft, det är kraft
som skall styra alla land!

med vår enhets heta brand.

Om du på gudslammets blod blivit mätt
kom då och var med uti våra led!
Vill du ha skinka och äggomelett?
Kom, nu skall just du vara med!

Det är kraft, det är kraft
där vi vandrar hand i hand.

Kom nu med, led vid led!
Det är kraft, det är kraft
som skall styra alla land!

med vår enhets heta brand.

Gillar du busar som spöar dig mör,
du utanför står vår arbetarkår.

Önskar du ingenting innan du dör?
Ät ur basens hand som ett får.



Det är kraft, det är kraft
där vi vandrar hand i hand.

Kom nu med, led vid led!
Det är kraft, det är kraft
som skall styra alla land!

med vår enhets heta brand.

Arbetarbröder i syd och i nord
kom och var med uti våra led!

Kräv nu vår människorätt på vår jord!
Kom, nu skall just du vara med!

Det är kraft, det är kraft
där vi vandrar hand i hand.

Kom nu med, led vid led!
Det är kraft, det är kraft
som skall styra alla land!

med vår enhets heta brand.

Joe Hill
Swedish translation: Rune Lindström

Alternate Titles
SWEDISH: Det Är Lång Väg Att Gå I Soppkön 

   ORIGINAL: It's A Long Way Down To The Soupline



Det Är Lång Väg Att Gå I Soppkön

Bill Brown var en vanlig jobbare såväl som mången ann,
gick gata upp och gata ner när jobbena försvann.
Han vräktes och det lilla som han ägde togs i mät,

och vart han gick han höra fick en liten sång som lät:

Det är lång väg att gå i soppkön,
det är lång väg att gå.

Det är lång väg att gå i soppkön,
och portionerna är små.

Farväl, möra stekar,
farväl, biff så kär.

Det är lång, lång väg att gå i soppkön,
men mitt mål finns där.

Så Bill och miljoner andra jobbare beslöt
att sänka arbetstiden så att jobben ej mer tröt.
Dom pressade farbrikerna till fyratimmarsda',

och efter storstrejk var det inte längre nån som sa:

Det är lång väg att gå i soppkön,
det är lång väg att gå.

Det är lång väg att gå i soppkön,
och portionerna är små.

Farväl, möra stekar,
farväl, biff så kär.

Det är lång, lång väg att gå i soppkön,
men mitt mål finns där.

Ny äger vi fabrikerna och pamparna hålls kort,
ty blott sej själva får dom rationalisera bort.

Nu har vi hem och mat och jobb och frihet på en gång,
men Wallenberg i blåställ går och sjunger denna sång:

Det är lång väg att gå i soppkön,
det är lång väg att gå.

Det är lång väg att gå i soppkön,
och portionerna är små.

Farväl, möra stekar,
farväl, biff så kär.

Det är lång, lång väg att gå i soppkön,
men mitt mål finns där.

Swedish translation: Jacob Branting



Halleluja, Gå Och Driv
Hallelujah, I'm A Bum

“När andra har jobb,
varför går du så där?”

För det finns inga jobb,
därför går jag så här.

Refräng
Halleluja, gå och driv,

halleluja, vilket liv!
Halleluja, kom med ett bidrag,

jag är ”friställd” igen.

Jag kom till ett hus
där jag knackade dörr.

Hon som öppna sa: Stick,
du har varit här förr!”

“Och bad du till Gud
om ditt dagliga bröd?”

Om jag nöjt miej med det
hade jag varit död.

“Och varför har du
inte löningen kvar?”
Om jag svälter ihjäl

blir jag välbärgad karl.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Johan Block
Mr. Block

Var uppmärksamma alla för jag presentera må
en man som är en stolthet för fanan gul och blå.
Hans huvud är av ekträ, en riktigt solid knopp.

Han är en vanlig slöfock och hans namn är John Block.
Och Block han tror han får

bli riksdagsman nå't år.

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.

Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

En dag då Block som medlem i SSU for ut,
han kände sig så lycklig, han fick en båt till slut.

Men där han bara svälte så han vart skinn och ben.
Till grabbarna i skansen då, han sa' på resan hem:

»Vår ombudsman blir där
och sköter om det här.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.

Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

När förtöjningen var utförd och ingen ombudsman,
så sade Block på kvällen: »Nu går jag väl i lann'
till unionexpeditionen för där har jag mitt stöd.«

Där åhördes hans klagolåt, och svaret, jo, det löd:
»Gå blott ombord min vän,

vi skall ordna't med skepparen.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.

Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

Hamnjobbarna de strejka och brytarna tog vid,
då jobba Block i lasten, och det på övertid.

En IWWist då sade: »Visa din enighet.«
ips sprang då Block till union och spörjde: »Hur är det?«

Från union de sa':
»Vårt avtal är så bra.«



Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.

Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

»Solidariteten, den känner inte jag«,
sa Block till en som krävde att vi slå till ett slag.

»Från era unioner låt mig få vara i fre'
och helst ifrån den dära som kallas IWW

Jag i den gamla union står,
gör detsamma hur det går.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.

Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

Nu Block han dog en afton, jag är så glad därför,
han klättra upp för stegen som till himlaporten för.
Han skrek: »Oh, kära Peter, jag önskar nu i kväll

att möta få herr Walleneberg och och John D. Rockefell.«
Herr Peter sa: »Du bör
helst söka nedanför.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.

Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

Joe Hill
Swedish translation: Sege



Luffaren
The Tramp

Håll nu klaffen och hör på
så ska ni en visa få

om en grabb som var förbannad och som svalt.
Han var ingen luffarsnobb

för han leta efter jobb
men fick höra samma visa överallt.

Refräng
Tramp, tramp, tramp gå på och tampa.

Här finns ingenting att få.
När du kommer hit härnäst

åker du i mörk arrest.
Det är bäst för dej att trampa och gå på.

Han gick gatan av och an
så att sulorna försvann.

I ett hus där stod en fru och stekte stek.
Och han sa: ”Goddag, goddag!
Får man hugga ved ett slag?”

Vad hon svarade det gjorde honom blek:

Neråt gatan stod en snut.
Snuten snöt’en resolut

och han fråga’n: ”Varför går du här och dräller fattigfan?
Med till domaren, din sparv!”

Domarn sade: ”Vilket larv.
Vi vill inte ha nån luffare i stan!”

Men till slut han tackla av
och blev lagd uti sin grav

och han trodde att därovan bli förnöjd.
Men Sankt Peter för vår vän

slog sin pärleport igen.
Mitt i syna på’n och skrek i himlens höjd:

Joe Hill
Swedish translation: Rune Lindström



Låt Oss Sjunga
We Will Sing One Song

Låt oss sjunga sången om jordens tysta slav.
Hans näve är valkig och tung.

Han får slita hårt från sin vagga till sin grav,
men hans mödas lön blir mynt i husbonds pung.

Låt oss sjunga sen om en luffare i blåst.
För honom ej arbete fanns.

Han är böjd och grå. Varje grind är lyckt och låst.
Han får vandra utan mål mot ingestans.

Slut er samman, bröder! Bryt sönder mödans ok!
Låt oss sjunga sången om artbetsfolkets stat!

Framtidslandet utan nöd och hat!

Låt oss sjunga sången om alla bleka barn
i gruvor och spinnhus och natt.

De rycks bort från leken till dödens grottekvarn
som förstummar deras friska skratt.

Låt oss sjunga sen om vårt stora värlsförbund,
de slavande trälarnas hopp.

Se, det krossar snart som en storm kring jordens rund
alla dem som suger blodet ur vår kropp.

Slut er samman, bröder! Bryt sönder mödans ok!
Låt oss sjunga sången om artbetsfolkets stat!

Framtidslandet utan nöd och hat!

Joe Hill
Swedish translation: Rune Lindström



Mitt Testamente
Joe Hill's Last Will

Mitt testamente blir helt kort
ty där finns intet att ge bort.
Det är ej stort att orda om:

”Bort går jag naken som jag kom.”

Så sprid min kropp som aska för
en lekfull vindil när jag dör,

och låt den falla ner som regn
på någon jordisk blomsteräng.

Kanhända att en blomma då
som slokar nytt liv kunde få.
Så vill jag ha det. Lycka till

ni alla människor.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Om Jag Någonsin Skall Strida
Should I Ever Be A Soldier

Miljarder ödslas varje år
på kulor och kanoner,

att hålla oss med »starkt försvar«
allt medan millioner

i hungerns här får vackla fram
och stupa redan unga.

Så sjung ej »folk av frejdad stam«,
i stället skall du sjunga:

Om jag någonsin skall strida
blir det för vår fana röd,
och geväret vill jag vrida

mot tyrannen till hans död.
Till armén av proletärer

men och kvinnor i ett led!
Res dig, världens löneslav!

Gör din plikt för saken,
för vår jord och friheten!

Och mången flicka kärleken
får offra, och sin ära,

för Mammon, medan vinsten den
får krämaren uppbära.

Det guld han ger till pansarskepp
ur ungdomen han pinar

mens starka män i köldens grepp
på gatorna förtvinar.

Om jag någonsin skall strida
blir det för vår fana röd,
och geväret vill jag vrida

mot tyrannen till hans död.
Till armén av proletärer

men och kvinnor i ett led!
Res dig, världens löneslav!

Gör din plikt för saken,
för vår jord och friheten!



Och varför får kanoner stå
minst hundra mil från havet
dit inga fiender kan nå . . .

begriper ni nåt av 'et?
Om ni ej fattar deras skäl,
låt strejken bli ert vapen.

Ställ krav, så får om allt går väl
vi slut på galenskapen.

Om jag någonsin skall strida
blir det för vår fana röd,
och geväret vill jag vrida

mot tyrannen till hans död.
Till armén av proletärer

men och kvinnor i ett led!
Res dig, världens löneslav!

Gör din plikt för saken,
för vår jord och friheten!

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Prästen Och Slaven
The Preacher And The Slave

Feta präster stod upp i vårt mitt:
»Lär dig skilja på svart och på vitt.«

När du tiggde om mat i din nöd
såg de fromt på ditt stenhårda bröd.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.

Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.

Och de talte med tungor till tröst
och med sirapslen frimickelröst
att de trogna skall skåda en syn
se ett festbord därovan i skyn.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.

Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.

Om för frugan och barnen du gnor
om du gör nånting gott som du tror

får du veta att syndarens död
skall dig vänta i helvetets glöd.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.

Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.

Arbetsbröder, vak upp och slå till!
Vi kan skapa en värld om vi vill.
De skall höra oss innan vi dör

vi skall sjunga för dem i vår kör.

Du får mat, saligt mör.
Du får sjunga i himmelens kör.

Bed och slit! Gnag din bit!
Du får smör ovanför när du dör.

Joe Hill
Swedish translation: Rune Lindström



Rebellflickan
The Rebel Girl

Det finns många slags kvinnor i världen,
det vet alla som sett sej omkring.
Några går där i lyxen och flärden
ibland dyra och kostbara ting.

Det finns kvinnor i siden och sammet
och de glittra som himmelens päll,

men den endaste kvinnan värd namnet
är en ung rebell.

Hon är ung rebell, hon är ung rebell,
i vår klasskamp lyser hon segersäll.

Hon ger kraft och mod i strid
när hon står invid vår sida.
Vi behöver er, vi behöver fler

när jorden får sin löneslavskartell.
Hon är stark i frihetskampen,

hon är ung rebell.

Hennes hand är väl sliten av jobbet
men det handslag hon bjuder är fast.
Under klänningen slår det ett hjärta

och det slår för vår arbetarklass.
Arbetsgivarna slutar med svamlet

när hon rest sej och gett dem en smäll,
för den endaste kvinna värd namnet

är en ung rebell.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Räkna Noga
Coffee An'

En förmedlingshaj en dag jag träffa på,
och han sa: “Följ med, ett jobb det ska du få.

Bara några dollar kostar avgiften,
resan fri och stadigt jobb det får du sen.”

REFRÄNG:
Räkna noga, räkna örena,

resten finns hos profitörerna.
Räkna noga, och gå in på ett café,

kaffe kan du klara, kanske smörgås me´.

Jag for dit och slet mig blå och sov i en barack.
Maten smaka pyton i en rödmyrstack.

Sju dar slet jag, sen sa chefen hej och tack:
“Du får sparken, stick nu med ditt pick och pack.”

På kontoret fick jag lön för alla skift
minus väg- och brand- och sjuk- och skolavgift.

När man räknat färdigt och lagt på procent
svimma jag, för jag var skyldig femti cent.

Jag gick hem på ben som blev allt skralare,
men i staden hörde jag en talare.

Och han sa att arbetarna handlat fel,
om de håller hop så får de ut sin del.

Och han sa: “Kom med, vi har ett starkt förbund!
Vilka vill bli medlemmar i denna stund?”

“Hit med medlemskortet genast”, ropa jag,
“sammanhållning är precis vad jag vill ha.”

Räkna noga proletärerna,
vi kan ordna upp affärerna.

Slut er samman nu i obrytbara led,
mer än kaffe klarar vi när ni gått med.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Slavinnan
The White Slave

En flicka skön för usel lön
i tvätteriet fick tjäna.

Till maten gick allt vad hon fick,
så hon sov på en parkbänk allena.

En kopplerska fick henne se
och smög sig fram och viskade:

Kom nu till mig, min kära.
Kylan är ej för dig.

Din skönhet skall ge dig ära,
rosor beströ din stig.

Färdas på sidenblå dynor
pärlklädd i gyllne landån.

Som stjärna du står
när bifallet slår

mot dig som dyningsdån.

Fem år har flytt, flickan förbrytt
vandrar där ensam i natten.

Skönheten vek, kinden är blek
och ryser för kajernas vatten.

Och när hon stannar, trött att gå
hon hör en röst som lockar så:

Kom nu till mig, min kära.
Kylan är ej för dig.

Din skönhet skall ge dig ära,
rosor beströ din stig.

Färdas på sidenblå dynor
pärlklädd i gyllne landån.

Som stjärna du står
när bifallet slår

mot dig som dyningsdån.

Flickor i blom av fattigdom
tvingas till nesa och ånger.
Ansvaret bär utsugarn när

han ger svältlön och klipper kuponger.
En hemlös flicka alltid hör
i frestelsernas stora kör:



Kom nu till mig, min kära.
Kylan är ej för dig.

Din skönhet skall ge dig ära,
rosor beströ din stig.

Färdas på sidenblå dynor
pärlklädd i gyllne landån.

Som stjärna du står
när bifallet slår

mot dig som dyningsdån.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Snodd
Stung Right

Som vanligt var jag utan jobb och gick på stan när jag
fick se ett anslag: Tusen man får anställning i dag,
En världsomsegling bjuder vi på böljorna de blå.

Det var väl flott, jag tänkte, och ett papper skrev jag på.

Jag blev snodd där, snodd där, S-N-O-D-D,
snodd där, snodd där, som det fån jag e'.

När jag mönstrat av och slipper va' sjöman
är det färdigvärldsomseglat för en ann'.

Och mannen sa att flottan va en plats för fria män -
där får man bara lata sig och se på utsikten.

Men första morron klockan fem ur kojen upp jag for
att svabba däck och knacka rost och putsa styrmans skor.

Jag blev snodd där, snodd där, S-N-O-D-D,
snodd där, snodd där, som det fån jag e'.

När jag mönstrat av och slipper va' sjöman
är det färdigvärldsomseglat för en ann'.

En dag så kom det ett befäl och gorma och var fräck,
och det är klart jag klippte till så att han gick i däck.

I tretti dar jag satt i järn, men det gick ingen nöd,
för vatten fick jag också där, och stundom även bröd.

Jag blev snodd där, snodd där, S-N-O-D-D,
snodd där, snodd där, som det fån jag e'.

När jag mönstrat av och slipper va' sjöman
är det färdigvärldsomseglat för en ann'.

En dag så ropa vår kapten som var så god och glad:
«Kom alle man, vi går i land och tar en promenad.«

Sen fick vi springa fyra mil och leka maraton,
men packningarna vägde lätt, dom vägde knapp ett ton.

Jag blev snodd där, snodd där, S-N-O-D-D,
snodd där, snodd där, som det fån jag e'.

När jag mönstrat av och slipper va' sjöman
är det färdigvärldsomseglat för en ann'.



Och när vi seglar jorden runt att slåss för friheten
skall många av oss stupa, men vi stupar ej för den.

Ej heller kulor eller krut skall bliva vårt fördärv:
det blir nog djävulen till slut vår goda köttkonserv.

Jag blev snodd där, snodd där, S-N-O-D-D,
snodd där, snodd där, som det fån jag e'.

När jag mönstrat av och slipper va' sjöman
är det färdigvärldsomseglat för en ann'.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Svartfots-Bill
Scissor Bill

Du kan färdas här i landet när och var du vill
nog fanken ska du se vår gamla Svartfots-Bill.
Han ligger mitt i öknen, står på bergets topp.
Och vid varje såg och gruva dyker Billy opp.

Han liknar alla andra, han har själ och kropp,
men när han börjar snacka är det punkt och stopp.

Han snackar om sin hembygd och ser duktig ut.
När snuten åker in - då åker Billy ut.

Svartfots-Bill, han är nog lite pippi.
Svartfots-Bill, han liknar ingen man.
Svartfots-Bill, ska svälja Mississippi.

Han är den lilla länken som ej Darwin fann.

Försök ej snacka organisation med Bill.
Han bara står och gormar att han inte vill.
Han säjer han bor lycklig i sin Herres hus
i lusig blus med en kardus sekunda snus.
Och Bill han säjer han får tusenfalt igen

när han på gyllne gator går till himmelen.
Då vill jag säja till er med min själ och kropp:

Går Svartfots-Bill till himlen, så tar jag ett svaveldopp.

Svartfots-Bill, han gillar ej förbundet.
Svartfots-Bill, han säjer blott: »Komplott!«
Svartfots-Bill, han väntar himlapundet.

Å jösses, han ska få det som ett litet skott!

Joe Hill
Swedish translation: Rune Lindström



Ta-Ra-Ra Bom Ta-Ra

Jag plöjde åker natt och dag,
i sexton timmar jobba' jag.
Jag måste stå på mina ben

när både sol och måne sken.
Men så en afton blev jag trött,

så att jag började se rött.
Jag lyfte traktorns motorhuv
och tappade en liten skruv.

Ta-ra-ra bom ta-ra,
det var nog inte bra.
Då tog det skruv uti
ett stort maskineri.
Men jag fick vila sen

för arbetsgivaren.
Det kan han gärna ha.

Ta-ra-ra bom ta-ra.

Han sa till mej, jo du är snygg,
jag tror att du är arbetsskygg.

Du är visst nån slags bolsjevik,
så ta din löning här och stick.
Jag nämnde saken för en vän,

och tro det eller inte, men
på morron fick han motorstopp,

och skördetröskan den brann opp.

Ta-ra-ra bom ta-ra,
det var nog inte bra,
och arbetsgivarn han

stod breve när det brann.
Han sa o ve, o ve!
Det går åt helvete!

Men då min kompis sa:
Ta-ra-ra bom ta-ra.



Vår boss var ändå inte dum,
och ett och annat fick han hum,

och sa: »Det måste vara fel,
att ni skall slita er ihjäl.«
Nu räknas övertiden här,

och vi får varmrätt och dessert,
och vi har avtal och procent,
och inga olyckor har hänt.

Ta-ra-ra bom ta-ra,
nu mår vi alla bra.
Nu har vi honom i
vår blandekonomi.

Och snart så blir väl han
vår nästa ombudsman.
Vi kan en slipsten dra.

Ta-ra-ra bom ta-ra.

Joe Hill
Swedish translation: Jacob Branting



Joe Hill

I dreamed I saw Joe Hill last night,
Alive as you and me.

Says I "But Joe, you're ten years dead"
"I never died" said he,
"I never died" said he.

"In Salt Lake, Joe," says I to him,
him standing by my bed,

"They framed you on a murder charge,"
Says Joe, "But I ain't dead,"
Says Joe, "But I ain't dead."

"The Copper Bosses killed you Joe,
they shot you Joe" says I.

"Takes more than guns to kill a man"
Says Joe "I didn't die"
Says Joe "I didn't die"

And standing there as big as life
and smiling with his eyes.

Says Joe "What they can never kill
went on to organize,
went on to organize"

From San Diego up to Maine,
in every mine and mill,

where working-men defend their rights,
it's there you find Joe Hill,
it's there you find Joe Hill!

I dreamed I saw Joe Hill last night,
alive as you and me.

Says I "But Joe, you're ten years dead"
"I never died" said he,
"I never died" said he.

Text: Alfred Hayes
Music: Earl Robinson



Balladen Om Joe Hill
Alfred Hayes.  Swedish translation: Rune Lindström.

Jag drömde om Joe Hill i natt.
Vi stod där man mot man.

Jag sa till Joe: "Du är ju död"
"Jag kan ej dö", sa han.
"Jag kan ej dö", sa han.

"Dom sa du hade mördat nån
vid Salt Lake Citys sjö.

Dom sköt dej i mitt i hjärtat, Joe"
Han sa: "Jag kan ej dö"
Han sa: "Jag kan ej dö"

"Men plutokrater sköt dej, Joe.
Dom tog ditt liv till slut."

"Att mörda sången min", sa Joe,
"vill mera till än krut.
Vill mera till än krut."

Han stod där vid min säng och log
och sa i självklar ton:

"Jag sått ett frö, som ej kan dö –
vår organisation.
Vår organisation."

"Joe Hill kan aldrig nånsin dö",
sa Joe, "jag lever än!

När män går ut till strejk och strid,
då& går Joe Hill igen.
Då går Joe Hill igen."

"Från San Diego och till Maine,
varhelst vår kamp slår till

för änskovärde, lag och rätt,
där hittar ni Joe Hill.
Där hittar ni Joe Hill."

Jag drömde om Joe Hill i natt.
Vi stod där man mot man.

Jag sa till Joe: "Du är ju död."
"Jag kan ej dö", sa han.
"Jag kan ej dö", sa han.
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